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Zmluvy o stavebnom                                         Úroková sadzba z vkladov

sporení  v tarife základná úroková úrokové zvýhodnenie
Sporenie Lišiak IT

 sadzba (p. a.) 
platnosť  výška (p. a.) platnosť výška (p. a.)

uzatvorené do 7. 6. 2015 1,00 %  v súčasnosti  0,00 % od 2. 2. 2023 1,30 %

uzatvorené od 8. 6. 2015 0,01 %

   do 29. 2. 2016 0,99 %

  od 1. 3. 2016 do 14. 1. 2017 0,49 %

  od 15. 1. 2017 do 31. 8. 2022 0,29 %

  od 1. 9. 2022  0,69 %  od 2. 2. 2023 1,60 %

EXTRAúročenie - podmienky

-  počas trvania akcie bude klientom poskytované na sumu vypočítanú ako rozdiel aktuálne nasporenej sumy a nasporenej 
sumy k 1. 2. 2023, ak táto suma bude väčšia ako 0 €, a v prípade zmlúv uzatvorených od 2. 2. 2023 bude poskytované na 
celú nasporenú sumu. Maximálna výška vkladov pre túto akciu nie je stanovená.

-  jeho poskytovanie je dobrovoľné, na vopred neurčené obdobie, nie je naň právny nárok,
-  výška ani doba platnosti nie je garantovaná, PSS, a. s., ju môže kedykoľvek jednostranne zmeniť, prípadne úplne ukončiť 

jeho poskytovanie, 
-  klientovi bude pripísané na účet na konci akcie, ak bude akcia presahovať kalendárny rok, tak aj vždy k 31. 12. príslušného 

kalendárneho roka, 
-  nárok na nepripísané EXTRAúročenie vznikne len v prípade, ak v čase pripisovania bude zmluva o stavebnom sporení Lišiak 

platná, 
-  jeho výšku oznamuje PSS, a. s., klientom, ak ho poskytuje, zverejnením novej výšky na svojom webovom sídle, vo svojich 

prevádzkových priestoroch (vrátane obchodných zastúpení) a/alebo na portáli Moja PSS, prípadne inou formou elektronickej 
komunikácie, 

-  pripísané EXTRAúročenie podlieha zdaneniu podľa platnej legislatívy v deň splatnosti a bude ďalej úročené. 

V Bratislave dňa 2. 2. 2023

EXTRAúročenie


